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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามอาย ุ กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ ผูป้กครองเดก็จ านวน 148 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัเป็นแบบสอบถาม             
มี  3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั และแบบปลายเปิด ผลการวจิยัพบวา่ 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั    การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จ าแนกตามอาย ุ โดยรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการมี
ส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนและดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

ABSTRACT 
 This research aimed to study and compare the parent’s participation in Educational Management of the Child 

Development Center under the Pakhiap Sub district Administrative Organization, Khumueang district, Buriram province 
distributed by age. The sample used in this research consisted of 148 parent who were selected by multi stage sampling. 
The research tool included three kinds of questionnaire such as checklist, rating scale, and open ending. The finding of 
research was shown as follows : An opinion on the parent’s participation in educational management of the Child 
Development Center as a whole was at a moderate level, while considering individually, it was found that all items were 
also at a moderate level The comparison of opinion on the parent’s participation in educational management of the Child 
Development Center distributed by age as a whole was not different, while considering individually, it was found that 
there was a difference in the item of participation, support by all parties, and promotion of network of early childhood 
development at statistical significant level at .05, whereas there was no difference in other aspect. 
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บทน า 
 การจดัการศึกษาใหเ้กิดผลดีมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของประชาชนโดยเฉพาะผูป้กครองตอ้ง
อาศยัการน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช ้ ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติกล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวใ้นมาตรา                     
8 (2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  2550 มาตรา 58 
ไดบ้ญัญติัเร่ืองการมีส่วนร่วมไวว้า่ บุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการ
ปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทุก
ระดบัจึงตอ้งปฏิบติัตามโดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเพราะเม่ือ
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษายอ่มจะช่วยขบัเคล่ือนใหก้ารบริหารจดัการศึกษาด าเนินไปตามความตอ้งการ
ของผูป้กครองและชุมชนช่วยใหส้ถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษาส่งผลให้
ผูป้กครองและชุมชนสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษาและใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ดว้ยความเตม็ใจ  (ธีระ,วาสนา , 2554)  )  นอกจากนั้นแลว้พระราช บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดเ้นน้ใหทุ้กส่วนของสงัคม คือ  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัทางศาสนา สถานประกอบ  การและสถาบนัสงัคมอ่ืนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน  เพื่อใหส้อด คลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนโดยมีการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน
ใหมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษาไม่วา่จะเป็นในเร่ืองการร่วมคิด ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาโรงเรียน   การมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนและการส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากร เพื่อพฒันาสถาน  
ศึกษาเพ่ือน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาของตนเอง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2553) 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ จดัการศึกษาในรูปแบบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
โดยการจดัตั้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กในทอ้งถ่ินรับการดูแลอยา่งเหมาะสม มีการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง 
ๆ แบ่งเบาภาระของมารดาบิดา  และผูป้กครองในการเล้ียงดู  (องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ, 2557)  จากรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ระบุวา่ ดา้นผลการจดัการศึกษาเด็กส่วนหน่ึงขาดพฒันา การดา้นร่างกาย ขาด
พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ขาดพฒันาการดา้นสติปัญญา  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา รักษาการหวัหนา้ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ขาดความเป็นผูน้ าทางวชิาการ คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขาดการร่วมประชุมร่วมกบัศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ ครูหรือผูเ้ล้ียงดูเด็กขาดการจดัโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ขาดการน าผลการ
ประเมินพฒันาการทุกดา้นของเดก็ไปวางแผนร่วมกบัผูป้กครองในการพฒันาการจดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัอายุ
ของเด็กและบริบทของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการการประกนัคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยงัขาดการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบถ่วงดุลและเสนอผลลพัธ์ในรูปรายงานประจ าปีต่อหน่วย งานตน้สงักดัเป็นประจ า รวมถึงขาดการ
จดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมีคุณภาพสามารถรองรับการประเมินภายนอกได ้  (ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2557) 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของ               
ผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
เพื่อน าผลจากการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันา การจดัการศึกษา                            
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใหเ้ป็นสถานศึกษาท่ีมีการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ           
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกตามอาย ุ 
 
ค าถามการวจิยั 
 ผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั  
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน                
ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ปีการศึกษา  2558 จ านวน  237 คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูป้กครองเด็กใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ในปีการศึกษา  2558  จ านวน 
148 คน  ซ่ึงไดจ้ากตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน Krejcie & Morgan (1970 อา้งถึงใน  
ประสิทธ์ิ ,  2555)  แลว้ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยก าหนดกลุ่มยอ่ยตามอายขุอง
ผูป้กครองเด็ก แลว้ท าการสุ่มแต่ละกลุ่มใหก้ระจายไปทุกศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตามสดัส่วน ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling)   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 1) สอบถามสถานภาพ              
ของผูต้อบแบบสอบถาม 2) สอบถามเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  3) แบบสอบ                            
ถามปลายเปิด ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กขอ้โดยมีค่าอ านาจจ าแนก t  ตั้งแต ่  1.898 - 4.507 และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  
โดยใชส้มัประสิทธ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  ซ่ึงปรากฏวา่ แบบสอบถามทั้ง
ฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่ 0.973   
 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 
ค่าเอฟ เม่ือพบความแตกต่างจะท าการทดสอบรายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ่ โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
 
ผลการวจิยั 
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
                  ปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกตามอาย ุโดยรวมและรายดา้น ดงัน้ี 
 

การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 
ระดบั 

�̅� 

ระดบั 

S.D. 
ความหมาย อนัดบัที ่

1.  ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็................. 3.30 0.62 ปานกลาง 6 
2.  ดา้นบุคลากร............................................................ 3.31 0.67 ปานกลาง 4 
3.  ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 3.35 0.62 ปานกลาง 3 
4.  ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร................... 3.46 0.49 ปานกลาง 1 
5.  ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน                            
จากทุกภาคส่วน............................................................ 

 
3.37 

 
0.42 

 
ปานกลาง 

 
2 

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั............ 3.31 0.44 ปานกลาง 4 

รวมเฉลีย่ 3.41 0.77 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 1 พบวา่การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์าร          
บริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.41)  เม่ือพิจารณา                   
เป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร (X = 3.46) รองลงมาคือดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน (X = 3.37) ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  (X = 3.30) 
 
ตารางที ่ 2 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน 
                   ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกตามอายขุองผูป้กครองโดยรวมและรายดา้น 
 

การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในการ                         

จดัการศึกษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

ต า่กว่า 30 ปี 30-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
F 

p 

 X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.  ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 

3.28 0.48 3.23 0.54 3.37 0.76 0.684 .51 

2.  ดา้นบุคลากร..................................... 3.14 0.54 3.32 0.69 3.43 0.73 2.325 .10 
3.  ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ 
ความปลอดภยั...................................... 

 
3.23 

 
0.60 

 
3.41 

 
0.62 

 
3.40 

 
0.62 

 
1.172 

 
.31 

4.  ดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 3.37 0.57 3.53 0.42 3.50 0.46 2.696 .07 
 
 
ตารางที ่ 2 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน 
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                   ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกตามอายขุองผูป้กครองโดยรวมและรายดา้น (ต่อ) 
  

การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในการ                         

จดัการศึกษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

ต า่กว่า 30 ปี 30-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
5.  ดา้นการมีส่วนร่วม และการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน..................... 

 
3.26 

 
0.49 

 
3.34 

 
0.35 

 
3.48 

 
0.40 

 
3.779* 

 
.02 

6.  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา เด็ก
ปฐมวยั................................................... 

 
3.16 

 
0.37 

 
3.32 

 
0.49 

 
3.41 

 
0.43 

 
4.013* 

 
.02 

รวมเฉลีย่ 3.46 0.60 3.35 0.77 3.41 0.87 0.210 .81 

 
 จากตาราง 2 พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดั 
องคก์ารบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามอายผุูป้กครอง โดยรวมไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นส่งเสริม
เครือข่ายการพฒันาปฐมวยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ           ไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พบความแตกต่างรายดา้น เพ่ือเป็นการทดสอบวา่ ผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนักลุ่มใดมีความ                                 คิดเห็น
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคูต่ามวธีิของเชฟเฟ่  (Scheffe’s test for all Possible 
Comparison)  
 
ตารางที ่ 3 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน 
                   ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกตามอาย ุดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน จากทุกภาค 
                 ส่วน เป็นรายคู ่
 

อายุของผู้ปกครอง X  ต า่กว่า 30 ปี 30-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

3.26 3.34 3.48 

ต ่ากวา่ 30 ปี 3.26 - 0.08 0.22* 
30-40 ปี 3.34 - - 0.14 

41 ปีข้ึนไป 3.48 - - - 
  
 จากตาราง 3 ความคิดเห็นของผูป้กครองเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของ          
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  ดา้นการมีส่วนร่วม และการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน จ าแนกตามอายขุองผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองอาย ุ41 ปีข้ึนไปและผูป้กครองอาย ุต ่ากวา่ 30 
ปี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่าง 
 
ตารางที ่ 4 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน 
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                   ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกตามอาย ุดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  เป็นราย 
                  คู่ 
 

อายุของผู้ปกครอง X  ต า่กว่า 30 ปี 30-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

3.16 3.32 3.41 

ต ่ากวา่ 30 ปี 3.16 - 0.16 0.24* 
30-40 ปี 3.32 - - 0.09 

41 ปีข้ึนไป 3.41 - - - 
 
 จากตาราง 4 ความคิดเห็นของผูป้กครองเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา      ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  ดา้นส่งเสริมเครือ ข่ายการ
พฒันาเด็กปฐมวยั  จ าแนกตามอายขุองผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองอาย ุ 41 ปีข้ึนไป และผูป้กครองอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่าง 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 งานวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ สามารถอภิปรายผลประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
 1.  การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก ผูป้กครอง
ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงไม่มีเวลาในการแสดงบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย ์                                   
พฒันาเด็กเลก็และเห็นวา่การจดัการศึกษาของบุตรหลานเป็นเร่ืองของศูนยพ์ฒันาเด็กกบัครูเท่านั้น จึงยกบทบาทหนา้ท่ี
ในการจดัการศึกษาของบุตรหลานใหเ้ป็นเร่ืองของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทั้งหมด ผูป้กครอง ไดรั้บขอ้มูลการท ากิจกรรม
ต่างๆของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นอ้ย ท าใหไ้ม่ทราบความเคล่ือนไหวหรือนโยบาย ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จึงท าให้
ผูป้กครองไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิกรรมต่าง ๆ เท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ พิมพา  (2556) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย พบวา่ โดย
ภาพรวมผูป้กครองมีส่วนร่วมในการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยวทิย ์  (2556)  ไดศึ้กษา 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวทางการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการ ศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ของโรงเรียน
กบัชุมชนของครู อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งรายดา้นและโดยรวม 
 2.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามอายผุูป้กครอง พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั                                 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีลกัษณะสงัคมความเป็นอยู ่ และภาระหนา้ ท่ี
คลา้ยคลึงกนัส่งผลท าใหมี้ความคิดเห็นท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นจึงเห็นวา่การจดัการศึกษา ของบุตรหลานเป็นเร่ืองของ
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ศูนยพ์ฒันาเด็กกบัครูเท่านั้น และมอบบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาของบุตรหลานใหเ้ป็นเร่ืองของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ทั้งหมด 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนและดา้น                              
ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาปฐมวยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ  ไม่แตก                    
ต่างกนัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนผูป้กครองเห็นความส าคญั                                    
ของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กอยากเขา้มามีบทบาทในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและตดั  สินใจ
ร่วมกนัรับผิดชอบการบริหารงานบางอยา่งร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และครูเพื่อผลส าเร็จของการพฒันาซ่ึงข้ึนอยูก่บั
การสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ไดร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบร่วมรับผิดชอบ  อีกทั้งยงัแบ่งเบาภาร
ระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและครูศูนยพ์ฒันาเด็ก  
 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาปฐมวยั  ผูป้กครองเห็นความส าคญัและประโยชนข์องการสร้างเครือ ข่ายใน
การพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ทั้งการระดมทรัพยากร พลงัความคิด สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ 
ไดส้ร้างและท างานเป็นทีมท าใหง้านมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดีมีความผิดพลาดนอ้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   ธี
ระ (2553) ไดก้ล่าววา่การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานเขา้มามีบทบาทในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและ
ตดัสินใจร่วมกนัรับผดิชอบการบริหารงานบางอยา่ง เพ่ือประโยชน์ในการระดมก าลงัความคิดและแบ่งเบาภารระหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรรณิการ์ (2555)  ไดศึ้กษา การมี               ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามอายผุูป้กครอง โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการสนบัสนุนจากทุกภาค                ส่วน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่เตกต่างกนั  
 3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูป้กครองเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ                      
จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  พบวา่ ขอ้ท่ีมี
จ านวนมากท่ีสุด คือ ควรมีการจดัตั้งเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีชดัเจน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ท่ีเป็นอยูน่ั้นขาดรูปแบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน กิจกรรมต่างๆท่ีศูนยพ์ฒันา เด็กเลก็ไดด้ าเนินการไม่เป็นรูปแบบ
เดียวกนั ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั แนว ความคิดขอ งธร (2551) กล่าววา่ประโยชน์
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในลกัษณะการสร้างเครือข่าย เป็นการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ช่วยปรับปรุงทีมงานใหดี้ข้ึน ซ่ึงทีมงานมีความ จ าเป็น ตอ่การแกไ้ข                      ปัญหาท่ีซบัซอ้นท่ีเผชิญกบั
องคก์ารไดดี้ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ เมตต ์ (2553)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
ลกัษณะการสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างสรรคใ์หมี้การระดมสรรพก าลงัจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พลงัความคิด สติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ช่วยใหล้ดความขดัแยง้ ท าใหง้านมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดี เพราะจะมี
ความผิดพลาดนอ้ยก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกคน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จของงาน  
 งานวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ สามารถสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนัโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นวชิาการและ กิจกรรมตาม
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หลกัสูตร รองลงมา คือ  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่   ดา้น
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามอายผุูป้กครองโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ
พฒันาปฐมวยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั  
 3.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ขอ้ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด                  คือ ควรมี
การจดัตั้งเครือข่ายศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีชดัเจน  
 
กติตกิรรมประกาศ 
   วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ส าเร็จลุล่วงโดยไดรั้บความอนุเคราะห์  จากบุคคลหลายฝ่าย  ผูว้จิยั ขอขอบ พระคุณ 
ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพนัธ์ุ  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์    อาจารย ์ดร. เผา่พงษพ์ฒัน์  บุญกะนนัท ์ ท่ีปรึกษาหลกั
และ อาจารย ์ดร. กิตติวชัร  ถว้ยงาม  ท่ีปรึกษาร่วม และ อาจารย ์ดร.กระพนั  ศรีงาน กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ท่ีกรุณา
ใหค้  าปรึกษา  แนะน า ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้จนส าเร็จเรียบร้อย และขอขอบ พระคุณบณัฑิตวทิยาลยัท่ี
ไดเ้อ้ืออ านวยและประสานงานในการจดัท าวทิยานิพนธ์เป็นอยา่งดี 
                ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 3 ท่าน คือนางชูศรี นนัตา  สาขา การบริหารศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดั
บา้นเบานอ้ย สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 4 นางจนัทร์เพญ็  สุขทว ี  ผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  และ นายชาติชาย               พลอาษา  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นหนองขนุพรม สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 4  ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นสถิติการวจิยัและการวดัผลประเมิน          
  ขอขอบพระคุณ บิดา  – มารดา  สามี  ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพ่ือนร่วมชั้นเรียน คณะครู ท่ีไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ  สนบัสนุนส่งเสริมและเป็นก าลงัใจใหผู้ว้จิยัดว้ยตลอดมา 
               ประโยชน์และคุณค่าอนัพึงเกิดข้ึนจากการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ  บิดา   
มารดา  บูรพาจารย ์ คณาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่าน  ท่ีอบรมสัง่สอนใหเ้กิดสติปัญญา  ความรู้และวชิาการ  ตลอดจน
ช้ีน าคุณธรรมในการด าเนินชีวติแก่ผูว้จิยั 
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